Ata n.º 879
Aos sete dias do mês de abril de mil novecentos e cincoenta e tres, as 10 horas,
reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari, sob a presidencia do vereador Olavao
Gomes Junqueira e secretariada pelo vereador Rubens Felipe Souza. Aberta a
sessão, lida e aprovada a ata anterior, passou-se ao exame do expediente, do qual
constava o oficio nº 8/53, do Executivo, encaminahndo o projto de lei nº 73/53 que
“prorroga o prazo para a cobrança de impostos e taxas, sem multas”, requeriemnto
nº 17/53, de Naura da Silva Moura pelo perdão de sua divida ativa. Com a palavra, o
vereador oatviano Becker apresenta um pedido de informações do executivo sobre
o que há de verdade sobre a [ilegível] nomeação de João Batista de Souza para o
cargo de comissario distritl na “Costa do Santo Luiz”, no primeiro distrito. O segundo
orador é o vereador Rubens Felipe Souza que apresenta projeto de li criando um
credito especial de Cr$ 10.000,00 para auxilio dos flajelados do nordeste. Segue-o,
na tribuna o vereador Julio F. Da Silva que apresenta o projeto de lei nº 72/53 que
“concede anistia fiscal” e que é assinado também, pelo veerador Angelico
Cabanellos. O ultimo vereador a ocupar a tribuna é o vereador Angelico Cabanellos,
que apresenta o projeto de lei nº 74/53, do Executivo, que “a veredito especial,
reduz e cancela dotações orçamentarias. Passando-se ordem do Dia foi concedida
a urgencia para discussão dos projetos de lei nº 71/53, 72/53, e 74/53. O
requerimento nº 17/53 foi encaminhado a Comissão Representativa que dará
parecer. Entrando em discussão o projeto de lei nº 71/53, o vereador Rubens F.
Souza, em
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face da ponderação do vereador Angelico Cabanellos, concorda em reduzir para Cr$
5.000,00 o auxilio pleitedo, sendo o projetoaprovado por unanimidade. Os projetos
de lei nº 72/53 e 74/53 são também, aprovados por unanimidade. Entrando em
discussão o requerimento nº 18/53, do vereador Olavo Gomes Junqueira, é o
mesmo aprovado por unanimidade. Também por unanimidades, foi aprovado o
requerimento nº 15/53 de nildo Flores da Silva. Entrando em discussão uma
proposição oriunda da Camara Municipal de Taquari, em referencia as autoridades
OFAP e COAP, foi o mesmo rejeitado por unanimidade, tendo os veradores Rubens
F. Souza, Angelico Cabanellos e Olavo Gomes Junqueira tido severas criticas
aquelas instituições. Não houve ordens em representações pessoais. As 12 horas o
sr. Presidente encerrou a sessão, de que, para constar foi lavrada esta ata que é
assinada na forma regimental.
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